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Nejsme ovce bez pastý ře 

(Mk 6,30-34) 
 

Pane Ježíši, 
ty jsi dobrý pastýř. 

Máš rád své ovečky - nás, 
hledáš je, vedeš, 

zachraňuješ, 
a dáváš za ně i život. 

Děkujeme ti, 
že nás nikdy neopouštíš 

a že nemusíme být 
jako ovce bez pastýře. 

Amen. 
 
 
 

  Nejsme ovce bez pastý ře 

(Mk 6,30-34) 
 

Pane Ježíši, 
ty jsi dobrý pastýř. 

Máš rád své ovečky - nás, 
hledáš je, vedeš, 

zachraňuješ, 
a dáváš za ně i život. 

Děkujeme ti, 
že nás nikdy neopouštíš 

a že nemusíme být 
jako ovce bez pastýře. 

Amen. 
 
 
 

  Nejsme ovce bez pastý ře 

(Mk 6,30-34) 
 

Pane Ježíši, 
ty jsi dobrý pastýř. 

Máš rád své ovečky - nás, 
hledáš je, vedeš, 

zachraňuješ, 
a dáváš za ně i život. 

Děkujeme ti, 
že nás nikdy neopouštíš 

a že nemusíme být 
jako ovce bez pastýře. 

Amen. 
 
 
 

  Nejsme ovce bez pastý ře 

(Mk 6,30-34) 
 

Pane Ježíši, 
ty jsi dobrý pastýř. 

Máš rád své ovečky - nás, 
hledáš je, vedeš, 

zachraňuješ, 
a dáváš za ně i život. 

Děkujeme ti, 
že nás nikdy neopouštíš 

a že nemusíme být 
jako ovce bez pastýře. 

Amen. 
 
 
           

          

Nejsme ovce bez pastý ře 

(Mk 6,30-34) 
 

Pane Ježíši, 
ty jsi dobrý pastýř. 

Máš rád své ovečky - nás, 
hledáš je, vedeš, 

zachraňuješ, 
a dáváš za ně i život. 

Děkujeme ti, 
že nás nikdy neopouštíš 

a že nemusíme být 
jako ovce bez pastýře. 

Amen. 
 
 
 

  Nejsme ovce bez pastý ře 

(Mk 6,30-34) 
 

Pane Ježíši, 
ty jsi dobrý pastýř. 

Máš rád své ovečky - nás, 
hledáš je, vedeš, 

zachraňuješ, 
a dáváš za ně i život. 

Děkujeme ti, 
že nás nikdy neopouštíš 

a že nemusíme být 
jako ovce bez pastýře. 

Amen. 
 
 
 

  Nejsme ovce bez pastý ře 

(Mk 6,30-34) 
 

Pane Ježíši, 
ty jsi dobrý pastýř. 

Máš rád své ovečky - nás, 
hledáš je, vedeš, 

zachraňuješ, 
a dáváš za ně i život. 

Děkujeme ti, 
že nás nikdy neopouštíš 

a že nemusíme být 
jako ovce bez pastýře. 

Amen. 
 
 
 

  Nejsme ovce bez pastý ře 

(Mk 6,30-34) 
 

Pane Ježíši, 
ty jsi dobrý pastýř. 

Máš rád své ovečky - nás, 
hledáš je, vedeš, 

zachraňuješ, 
a dáváš za ně i život. 

Děkujeme ti, 
že nás nikdy neopouštíš 

a že nemusíme být 
jako ovce bez pastýře. 

Amen. 
 
 
  

 


